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PrancūžIJoš pasienio žymioj 
dalis uždaryta

HENDAYE, gr. 12. — I#- mas paskelbtas uždarius n 
panijos nacionalistų kariuo-‘ ęionalistų valdomą Prancū: 
menė šiandien pakilo pulti ra- jos pasienio dalį. Iš Prancū 
dikalus trijuose frontuose: jos nė nacionalistai atgal r 
Toledo, Brunete ir Teruel. įleidžiami.

MANILA. — Filipinų salų 
tautinio susirinkimo (legisla- 
tiiros) 02 atstovai pradėjo 
'kampanijų, kad į salų viešą
sias mokyklas būtų įvestos 
mokiniams religinės pamokos. 
Tuo reikalu jie pagamino pe
ticijų ir įteikė vice preziden- 
t. i ir švietimo sekretorui.

Peticijo'e nurodo kad salų 
konstitucija pripažįsta tė
vams teisę savo vaikus mo
kinti taip, kaip jiems tinka
ma. Yra žinoma- kad dangų 
mas tėvų yra religingi ir jie 
pageidauja, kad viešosiose 

S-. mokyklose jų vaikai turėtų 
I* tikėjimo pamokas.
)' Šios pamokos turėtų būti 
a vykdomos mokyklų kamba- 
i riuose regulinėmis mokslo 
J. valandom^, jei nebūtų skirtų 
I laikų kokių nors kitų svarbių 
*■ pamokų.

s Prieš religinių pamokų mo- 
J kyklose įvedimą kovoja ad-

BOMA, gr. 12. — Italijos .Fašistų partijos vyriausios 
užsienių reikalų mufstėris tarybos sekretorius Acliille 
Ciano formaliai pranešė T. Starace pirmasis iš rūmų bal- 
Sųjungos sekretorijatui, kad kono pranešė minioms apie T- 
fašistų tarnybos nuosprendžiu talijos išėjimų iš T. Sųjungos. 
Italija apleidžia T. Sąjungų, Griausmingiausiorois ovacijo- 

.............. - mis šis pranešimas priimta’.
ROMA, gr. 12. — Pre»mje- Paskiau patsai Mussolini iš- 

ras Mussolini vakar formaliai ėjo į balkonų ir minėtų savo 
paskelbė, kad Italija aplei- vyriausybės nuosprendį pa- 
džia Tautų Sąjungą. įkartojo. Jis sakė, kad Vokie

ftis paskelbimas sukrėtė An- tija su Japonija nespaudė I- 
gliją, Prancūziją ir kitas vai-į talijos apleisti T. Sąjungą. I- 
stybes. : talija be jokios pašalinės įta-

Italija neformaliai jau bu- kos tai daro. 
vo pasimetusi su T. Sąjunga. “Ir ųebijome demokratinių 
kai pastaroji paskelbė jai valstybių grasinimo!’’ sušuko 
sankcijas dėl jos žygių Etio- Mussolini. “Turime pakanka-j 
pijoje. Italija kelerius metus mai ginklų jūroje, sausumose,*’ 
laukė, kad gal Sąjunga at- ir ore. Mūsų ginklai dviejuo- 
šauks sankcijas ir tuo būdu se laimėtuose karuose užgru- 
pripažins Etiopijos uikariavi- denti.” *
mą. Bet Sąjunga to nepadarė, Jo kalba buvo translįuoja- 
nepaisant raginimų ir reika- ma per fadijų ir buvo girdi- 
lavimų. Tad atėjo laikas su ina Italijoje ir Europje. Už 
Ženeva formaliai skirtis.’ ■ Atlantiko dėl blogo oro ne-f

Nepaisant lietaus, vakar va- girdėta, nors naujasis pasau- 
karą daugiau kaip 100,000 i- lis tuo labai įdųimavo. 
talų susirinko į -Venezia rū- Permirkusios nuo lietaus mi-^ 
mų aikštę ir lankė premjero nios šauksmais patvirtino Mu- 
kalbos. : , . .. ssolinio sprendimą.

HENDAYE, Prancūz’ja, gr. 
12. — Ispanijos nacionalistų 
karo pajėgų vadas gen. Fran
co pareiškia, kad jis greit lai- 
mės karą ir visa Ispanija pa
galiau bus išvaduota iš ran- 
donųjų verguvės if teroro.

Tas gen. Franco pareiški-

RYTUOSE DAU 
VAKARUOSE P

NANKINAS, gr. 12.—Japo-Į žymima, kad Nankine da 
nų lakūnai bombardavo ketu- ma pažanga. Vįena japo 
riB britų karo laivus Yangtze koliumna tarp Wuhu ir Ni 
upėje. Nužudytai vienas bri kino< persikflusi per Van*
tų laivo karininkas. upę ir atteefta kinų kpĮMĮ

--- : Jgą pategimę. ,
ŠANCHAJUS, gr. 12. - , Da?vmims w J

Kin, karo valdovybs pripažĮl Nankin^ barinorn-nS , 

sta, kad japonų karmomenė k|ius . . Jr
pro keli. vartus įsivertė , miesto visjik>8 nijn 
Nankino miestu bot tenai da- kas T(danda lankiaDia8 
to mažų pažangą, kadangi ki
nų kkriuomenė atkakliai gi- Žiniomis iš Tokio, tenai 
naši ir vyksta skerdynės. Api kituose Japonijos miestui 
pusės turi milžiniškus nuo- vyksta iškilmės ryšium sn 1 
stolips. . nijos sostinės Nankino paėi

Japonų pranešimais gtpa- mū.

Žiniomis iš rytinių valsty
bių, tenai vietomis siautė 
šiurpios sniego pūgos. La
biausia nukentėjusi New Tur
ko valstybės vakarinė dalis. 
Užpustyti miesteliai, sodybos 
ir keliai. Kai kur sniego yta 
15 pėdų aukščio kalvos. Daug 
nukentėjęs Buffalo miestas ir 
apylinkės. Keletas asmenų 
žuvę.

Blizardas ir šaltis ištiko ir 
kitas valstybes, pradėjus Ylr- 
ginia ir baigus Louisiana.

Apskaičiuota- kad daugiau 
kaip 50 asmenų žuvo pū&tt 
laiku ir nuo šalčio.

lose sudariusi vadinami mi-f '
sijų unijos religinės laisvės 
sąjungą.

Adventistų vyriausias ar
gumentas yra tas, kad ne visi 
,tėvai reikalauja religinių pa
mokų savo vaikams. Pamokų 
rėmėjai atsako, kad kurie tė
vai nenori pamokų, jų vaikai 
nebus verčiami pamokas lan
kyti.

Pagaliau jie sako, kad reli
gines pamokau į mokyklas ga 
Įima įvesti administracine ak
cija ir tuo reikalu įstatymo 
pravedimas nėra būtinas.

BELGRADAS, gr. 12. — 
Čia atvykus: Prancūzijos uz- 
siėnių reikalų mimšteriūi Del- 
bosui; serbų studentai sukėlė 
demonstracijas prieš Jugosla
vijos premjerų Stojadinovičių, 
tomis dienomis grįžusį iš Ro
mos. Susikirtime su policija 
du studentai nemušta ir ke
liolika sužeista.

Serbų studentai yra nepa
lankūs savo šalies vyriausy
bei dėl jos dėjimosi su Italija.

AVASHINGTON, gr. 12. — 
Paskutinėmis dienomis Mas Į 
k voje, sov. Rusijoje, iš vieš
bučio pirmiausia staiga dingo 
Alm. J. Valstybių pilietis Do
nald L. Robinson, rašytojas 
iš New Yorko, paskiau ir jo 
žmona. Amerikos ambasada 
teiriavosi viešbuty- paskiau 
pas sov. policinius autorite
tus, bet .atsakyta, kad niekas 
nežiną apie dingusiųjų porą. 
Ambasada pranešė čia valsty
bės departamentui, kad sovie
tų policija nesirūpina dingu
siųjų ieškoti ir neturi noro 
tai taryti.

Valstybės sekretorius Hull

SUNKIAI SUŽEISTI D 
BROLIAI

JUODOJO” LEGIJONO* 
VADAS PASIDAVĖ

Geležinkelio patiltyje, 4i 
gat. ir Cicero ave., autonui 
biliui smogus į stulpų sunkfl| 
sužeisti važiavę , trys alssfl 
nys.

Nukentėję broliai Wajth 
Bružas, 21 m. amž., 100 W 
111 gat. ir Charles rnružaa 
27 m. amž., 10730 Fdrest avė, 
Roseland; taip pat J. Sarfran 
kurs gyvena su Charles Rrit

LIMA, O. — čia areštuo
tas Mi clii ganė pagarsėjusio 
“juodojo legijono“ tariamas 
vadus Virgil H. Effihger. Sa 
koma, jis pats pasidavė au
toritetams. Užstačius 1,000 
dol. iki išklausinėjimų paleis
tas. . %

PASTATYTAS BAŽNY
ČIAI PAMINKLASdingnsiuosiuš.

Sekretorius Hull šios akci
jos ėmėsi remdamasis pada
rytu sutarimu su sovietais 
kas link Amerikos piliečių 
teisių Rusijoje. Šio sutarimo 
pagrindu anais metais Ameri
ka ir- pripažino sovietų vy
riausybę.

ISPANIJOS VYSKUPAS 
APLEIDO ARGENTINĄ

34 ASMENYS ŽUVO NE 
LAIMĖJE ANT GELE

ŽINKELIO

YALETįA, Tex. — Pamink
las pastatytas ir pašventin
tas toje vietoje, kur bnvo pa
statyta Tesąs valstybėje pir
moji katalikų bažnyčia 1082 
metais.

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Kartagenos ir Murci- 
jos (Ispanijoje) vyskupas 
Diaz de Gomara, kurs Argen
tinos tautiniam Eucharisti
niam kongrese atstovavo Is
paniją, išvyko atgal į savo 
šalį — Ispaniją.

LONDONAS, gr. 11. — 
Ties Castlecary miesteliu, 
Škotijoje, už 13 mylių nuo 
Glasgowo miesto, susidaužė 
du keleiviniai traukiniai. 34 
asmenys Žuvo ir daugiau kaip 
40 sužeista. .Tarp žuvusiųjų 
yra ir moterų.

Nelaimė įvyko siaučiant ne 
paprastai sniego pūgai.

SNIEGO PŪGA IŠTIKO 
MICHIGANĄ

PARVEŽAMAS ROMOJ MI 
RŪSIO KUNIGO KŪNAS DETROIT, Mich., gr. 11. 

— Nepaprastas sniegas ir 
pūga skaudžiai ištiko Šiauri-u p - • -
nes Michigano valetybės da- 
lis. Užpustyti plentai, šimtai 
automobilių sniego suremti 
stūkso pakeliais.

Šiandien Airija oficialiai 
vadinasi Eire. Visi paiknti į Benryno U 

gotiinę. .ĮMOKUSI 14 AUTOMO 
' ; TOJO ’ Lapkričio 25 d. Romoje mi

rė ten viešintis J Dangų Ėmi
mo parapijos, Chicagoj, kle
bonas kun. F. S. Angelucci, 
70 m. amž.

Velionio kūnas rytoj bus 
pervežtus į Chicagų ir ketvir
tadienį įvyks laidotuvės.

241 JĖZUITAS YRA 
FILIPINUOSEBernice Vaitiekas, 21 m. 

amž., šeštadienio vakarų iššo
kusi iš važiuojančio automo
bilio- Western ave. ir 39 gat. 
Paimta į ligoninę. Įvykio 
priežastis aiškinama.

Brighton Park policija su
laikė su ja važiavusius Al 
Butkų ir kitus du jaunuolius.

Tavo giminėms ir draugams 
Geriausia Dovana Kalėdoms 
užsakyti dienraštį “Draugą”! 

Metanu $6.00; Pusmečiui $3.00

‘DRAUGAS’’
2334 So. Oakley Ava.
Chicago, III. 1

GARLAIVIO KELEIVIAI 
IŠVADUOTI

MANILA, gr. 12. — Ame
rikos didysis keleivinis gar
laivis President Hoover už
plaukė ant vandeny esamų 
uolų arti japonų valdomos 
Formosa salos. Daugiau kaip 
500 keleivių laimingai nukelti 
į šalimas mažytes Balutes.

Iš Manilos atplaukė du ka 
ro laivai garlaivi Ir keleivius 
gelbėti.

NEW YORK. — F. lipiu 
salose 241 jėzuitas darbnnji 
ri. Jų tarpe yra 2 vyskupą 
105 kunigai, 96 scholastai J 
38 broliai.

GIMĖ DU MAŽI DVY 
NŲ01AI

Mrs. Yolanda Žemaitis, 24 
m. amž., namuose 6704 So. 
Artesian ave., gimė dvynu-; 
čiai — mergaitė ir berniukas, 
kiekvienas po pusantro svaro.

Paimti į Michael Reese li
goninę ir padėti į inkubato
rių. Dr. F. Vinskfinas abejo
ja- kad jie galėtų gyventi.

NUSIŠOVĖ J. SADŪNA8

CHICAGO SRITIS. — No 
matomas sniegas ir kkk šil 
čiau.

Saulė teka* 7:10, leidžia^ 
4:18. J

COLUMBIA, S. C., gr. 12. So. Miehigan ave., SeŠtadienic 
— Valstybės kalėjime 6 kali- vakarų miegamųjarti kamba 
niai bandę pabėgti nužudė vie
nų sargų ir užsibarikadavo ka
lėjimo kapitono raštinėje. PLATINKITE “DRAUGĄ

I
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Apie Lietuvius Rytprūsiuose

Vokiečių rytų b-gos organas “Gstland“ 
strųiptpy “Lietuvos politika Klaipėda kraš
te” rašo, kati f/etuvoje visos kooperacinės 
b-vės, pramonės įmonės, licencijų sistotna, 
krejljta^, švietimas ir k. naudojama vokiš- 
kiOniiv,Ktaipėibs krašte niukinti,

Ir koreepondentam* raitų jitgrait 
ir neprlalun^iaiph .tani tiki

Ina,s?Bendradarbiam* Ir koreai 
•Mprahoiua t*4 padaryti _ 

palto lenkia. Redakcija pasilaiko **u t*l** tai 
OVU ir trųu»ptąU yl*u* prietųstu* raitu* ir ypal ko- 

'& tnpfi'* raly* tave auolltroa Korespondentų
pn&ė raiytl trumpai Ir aUklal (Jei galLi a ralptnaj* 
•alinlle) paliekant dideliu* tarpua pataikymam*. v*n 
CieiM polemlkoa tr asmenlSkumų. Paoenuaio* korea- 
pondencUpa UUuaSUp n*4*dpmoa . <,i i

. Redaktorių* priima »u# 4 vai. Ud '> »*L popiet

...RRttMUMBJUTOU KUXNĄ: 3. ameriKo* v.ilstybSee: 
* MaUunf — MJO: Pueel pietų — **.*»; Trim* m4ne- 
■> — *M0; VJena/p mlneMul — 71c. Kitose val-
; ktyblee prenumerata: Metama — *J VO; Pu*ri meto

*4.00. Pavieni* num. le. <
fkelblmų kaino* prisiunčiamos pa.-elkt.lav u*. i.

Kovodami Už Savo Teises, Kovoja 
Už Tautos Gerovę

; Praėjusį sekmadienį Berlyno katalikų 
diecezijoj kunigai skaitė vyskupo Conrad von 
Pieysing — Lichtenegg - Moss ganytojiškų 
laiškų, kuriame pasakytas atviras tiesos žo
dis nacių adresu. Laiške buvo nurodyta, kad 
naeiar,.' valdant kraštų visuomeninį gyve
nimų užviešpatauja prieškrikščioniška dva
sia, tai veda vokiečių tautų j nesantaikų ir 
į pražūtį.

s£ Teisybė akis bado — sako priežodis 
Berlyno katalikų vyskupo skaudžios tiesos 
radis smarkiai bakstelėjo į nacių akis ir dėl 
to visa jų spauda tiesiog pasiuto. Visi Hit
lerio laikraščiai, kaip praneša šio krašto 
kniespt-ndentai, vi>u smarkumu puolė Ki
tatiky Bažnyčių. 'Jie reikalauja atimti baž-

' njčių nuosavybes, visai uždarytį privatines 
P katalikų mokyklas, atinti visokių pašaipi] 

katalikų įstaigoms ir kitais būdais dar la
idau suvaržyti katalikų veikimų.

Vadinas, Vokietijoj kartojasi Bismarko 
laikai/ Bet kaip tada Bažnyčia išėjo nuga- 

1 lėtoja, taip bus ir dabar. Vokietijos katali- 
I kai y*a šviesūs, vieningi. Jie nepasiduos na- 
Kr cių pugonizmo užmačioms. Kovodami už sa- 
K vo šventas teises, katalikai’kovoja už visų 
F piliečių bendrų gerovę, už teisėtumų, už pi 

lietinės laisvės principus, už tautos ir val-
stybes gerovę.

r
L
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I
Kaip Rūpinasi Socialiniais 

Reikalais

«

— ftiuo kart eina vajus Sa< lemta buvo Lietuvos giesmę 
snausko paminklui. Tam tik- pagimdyti. Tik, ot, kažin kaip

... Wli »•» a tikiu Šaltinių pa- sU,i vl,n •" Lietuv*' bet Wi*3**» apipynė, ir via-
‘‘XX Amžk” — Klaipėdos ir Amerikų aukos jau renka- kas priešingai nudribo. Nors, 

kraštai vokiečių skaičius net didėja, o Šie mos- Haižiūri, jog galės būti ler<xL, “Karvelėlis“ Įr taip
“Gotlando” tvirtinimui yra gryniauuias pra- gružus. Lietuviai, mat, vra daugiau tikru Lietuvos
sinipnymųs. Klaipėdos statistikos biuro da- žmonės muzikalūs. Tokiam himnu, negu Kudirkos “Lia- 
viniais, palyginus su aukstesniais metais, vo- garbingui sumanymui kad Ir tuva, Tėvynė mūsų“. Zbdžiū, 
kiečių vedybų ir gimunų skaičius Klaipėdos* apytuščius kišenių* pakratyti Kudirka tik mėgino, k ai pu 
krašte žymiai pardėjo. Vadinasi, vietoje nepatingės. Prie progos, kai muzikas, tikru lietuviu hūtį, 
•“( )>iHhnHn’’ iuuim.lvat/i ru»rwob iniinin viUriu. minty* pO g<iVU Zujil. O bMMOflgUaka* jtįft jnu buvo.

Ki.o Maironis yra rašliavoj,! Nors, Um m ginčas, o tik
. . * T1 . T. x , tuo Masuanskas kompoziaijoj, gyvas įrodymas, dailu? mes

rfa.go, VH.lino PtUSų Lietuvą; (Preo^bl , k kti nUi. nor3
Litai.en) per ,j0 mietų lietuvių skaičius įsi, , . . t. . . ... . , ....
4iM>,000 krito iki 300,000, ir toliau vi, lietu- Į"* P^-kklĮ.

----- *. ------- dalMU tam reika
lui aukų laikoma, nepalikim

Ostlftndo“ išsigalvoto persekiojimo vokie 
čiai Čia tarpsta. Tuo tarpu anoj pusėj Nemu
no, toj scenoj, kaip ir vokiečių oficialios į-

viai naikinami. Tačiau dar ir šiandien lietu- budistu pamatytį kų geresnį
vių kajbų Rytprūsiuose vartoja apie 130,000 
gyventojų, o aiškiai lietuviškos kilmės yra 
per 300,000. Skelbiant, kad Klaipėdoje nai
kinamas vokiskumas, iš istorijos neišimsi 
lapų, iš kurių pasaulis žino, kad prieš 300 
metų ir Karaliaučiaus apylinkės kalbėjo lie
tuviškai.

Teisybė Jiems. Nerupi

Rašydami apie K. Stasio bylų, mes tarp 
kitko pastebėjome, rašo “L. A.“, kad len* 
kų propagapda stengiasi paveikti teismo or
ganus, kad jie nagrinėdami kalbamų bylų 
tolesnėse instancijose, būtų “kietesni“. Šių 
mūsų nuomonę dabar kaip ir patvirtina pati 
lenkų spauda. Štai,' sakysime, “Dziennik 
Wilenski“' šiomis dienomis parašė, kad len
kų viešoji nuomonė Vilniaus teismo spren
dimu esanti nepatenkinta; ji tikinti, kad tai 
esanti tik įžanga į antrų K. Stasio bylų “už 
valstybės išdavimų”. Baigdamas la:kraštįs 
pareiškia, - kad Vilniaus lietuviai nesudarų 
jokio rimtesnio pavojaus Lenkijai, tačiau 
“Kauno užgaidoms“ turį būti atitinkamai 
atsakyta. To laukia visa Lenkijos viešoji 
nuomonė. ,

Taigi, susidaro gan aiškus įspūdis^ kad 
lenkų spauda iš tikrųjų stengiasi atitinka
mai nuteikti lenkų teismų, svarstant toliau 
K. Stasio bylų, o antra vertus, kaip iš “Dzie- 
nnik Wilenski“ samprotavimų matyti, ta 
byla buvo iškelta ir toliau taip smarkiai 
pučiama ne tiek dėl to, kad lenkams rūpėtų 
surasti teisybę, kiek dėl to, kad būtų “ati
tinkamai atsakyta į Kauno užgaidas“...

Iš Vidaus Reikalų Ministerijos ateinan
čių metų išlaidų sųmatos numatoma skirti: 
450,000 lt. labdaros įstaigoms ir draugijoms 

* ŠBlpd. Čia įeina įvairios privačios senelių ir 
vaikų prieglaudos, lopšeliai, vaikų darželiai, 
Žmogaus Globos Dr-ja ir panašios įstaigos 
bei organizacijos. 675,000 lt. skiriama val- 

' stybės išlaikomoms prieglaudoms. Jų yra se- 
! neliams, vaikams, invalidams ir neturtėliams. 

Tokios prieglaudos išlaikomos Kaune ir ke
liose vi&oee provincijoje. 1,500,000 lt. atski
riems asmenims šelpti. Si didelė pašalpos su
ma sunaudojama neturtėliams šelpti įvair'yj- 

\ mis šalpos formomis. 100,000 lt. (įvarų dar- 
\^ininkų emeritaiis šelpti. Tai yra žemės 

relprmos paaėka. Nusavintų dvarų emeritai 
dabar valstybės šelpiami. Valstybės iždas so
cialiniams reikalams ateinančiais metais nu
mato padaryti tokių įnašų iš Vidaus Reika
lų Ministerijos išlaidų sąmatos: 390,000 lt. 
ligonių kasoms, 750 tūkst. lt. viešųjų darbų 
fondui ir 230,000 lt. Darbo Rūmams.

I Sveikatos reikalams skiriama: 15,500 lt. 
medicinos personalo patobulinimo kursams. 
235,000 lt. kovai sir socialiniais susirgimais. 
Daugiausia šių išlaidų tenka Veneros ligų 
ambulatorijoms išlaikyti. 270,000 lt. kovai 
su l&npamoniis ligomis. 400,000 lt. betur
čiams gydyti. 5,000 lt. sanitarinei maisto 
gėralų ir vaistų priežiūrai. 14,000 lt. š»ni- 
tarinei propogamkii (įvairiems propagandi
niams spautidini&uiH leisti, fi lutoms demon
struoti ir kt.). 82,800 lt. savivaldybėms sub- 
sįdija medici»oN punktams ir ambulatori
joms steigti. Be to, reikia pridėti*ir nepa- 
prastąsias šios ministerijos išlaidas, būtent, 
164^84 lt. valstybės prieglaudų namams sta
tyti ir remontuoti ir 881,581 lt. ligoninių na
mams statyti ir remontuoti. Sveikatos de
partamente tarnautojam* ir įstaigoms Kau
ne ir provincijoje laikyti 2,406,822 lt.

Rusai Rengiasi

už juodu. Tai yrg tia, kg da
bar gyvenam. Grįžkim prie 
Sasnausko.

Subnauako tvariniai, kai 
Maiidnto dainos, tikri lietu
viški. Ar tai paimsim “Bro- 
,iai”, ar “Lėk Sakalėli”, ar 
‘Karvelėli”, — vbd jia taip 

imtuviški, kaip ir lietuvio t*- 
rdi*. Tai visgi “ Karvelėlis ” 
pirmoj vietoj stovį. Labai ai
šku, delko. Prieš tai, lietuvio 
dainoe ir muzika sukinėjos a* 
pie žirgelį, Nemunėlį, margely 
įr tum panašiai. Niekam nai 
nesapnavus, Sasnauskas pasi
renka karvelėlį. Jau vien tas 
kai matai lietuvio vaizduotę 
nutveria. Ir taip abu susika
binę da ir dabar my lau jasi ir 
rnylaiais da g&fta ilgai. Pa- 
žiebtį tautos eųmonę ne taip 
jau sunku; betgi apgesinti, -~- 
amžių reikia. Sasnausko pa
minklas, kad ir^kiečiausio ak
mens, jau bue 'gerokai apsa
manojęs, o gai Jr visai sutru
pėjęs, bet ui tatgį jo “Karve
lėliu“ ir tada zkambės nepra
sčiau, kai dabar. Kitaip sa
kant, Sasnauskas paminklų 
sau jau pasbtfatn. Jis stovi, 
ir stovės, Paminklų, kbrį pa
statyti da manom, bus tik 
mūs, ir mums.

Nereikia manyti, kad, jei

Paryžiaus laikraštis “Le Journal“ šio
mis dienomis patiekė smulkių informacijų 
apie sustipriniigų darbus Vladivostoke ir 
kitose Rytų Sibiro vietose. Pasak laikraščio, 
Vladivostokas esųs paverstas tikra požemine 
tvirtove. Mieste esųs jrengtas visas tinklus 
požeminių^ fortų, kuriuose įtaisyti sunkiosios 
artilerijos ir kulkosvydžių lizdai, amunicijos 
sandėliai, slėptuvės kariuomenei ir kt. Be
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B^nja patranka karo lėktuvams. Newark, N. J., aero-
- --------- ------- - - . drome buvo demonstruojama šios rūšies nauja patranka. Per

nai vienas prie to gražaus d«-į viena minutę ji paleido 100 šovinių, kurių kiekvienas sveriaV ______ ? _ • • _ * , • .įbo neprisidėję. daugiau kaip svarų.

— Htebėtiaai greitai kai 
kurie Amerikos lietuviai Lie
tuvos lietuviuose jų klaida-? 
įžiūri. Bet tie patys asmenys 
savo darbuotės veidrodžio kai 
mirties vengi** ^tai, ve, tik 
kelių mėnesių eigoje, apae dvi 
lietuviškos parapijos svetimų 
įtakon pakliuvo. Nekalbant a- 
pie kitas, kų jau nuo seniau 
esti paveržtos. Argi tai ne
svarbūs įvykiai mažoj lietu
vių kuopelėj? Žinoma. Tai vjc 
nok mūs veikėjai nei žodžiu, 
Ucl raštu apie tai neužsime 
’.ią. It, rodos, ausų neturi gir
dėti, o akių matyti.

Įš šalies žiūrint atrodo ki- 
»ajp* Kaip ten nebūk, Lietu
va vienaip ar kitaip, tai vis
gi sparčiai piumyn žengia jr

Žmonių Prietelis
Arba

NurodynMi, kaip ušiaikytt savo kūno, prote ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Knn. Ant. M. KomiJikis

tų pačių metų vaikui, ir, pri
derančiai aprengta, turėtų bū- 

(Tęsinys) G teikiama lygias progas sti-
Tėvai turėtų apsipažinti »u'»ruiiio ir raumens išvystymui, 

teisingais sėdėjimp, stovėjimo,1 Daug darbo rūšių teikia

Tėvai Ir Vaikai

vaikščiojimo padėtimis ir tu
rėtų vaikus mokinti jų anks 
ty varne gyvenime, kadangi kū 
nlški įpročiai, kaip visi kit:,

kuo svekiausių mankštinimų 
ir vaikai turėtų anksti ištuo
kti pagelbėti įvairiose šeimy
ninėse pareigose, daržo prie-

uusistato auginio tarpe. Tu- Į niūroje ir kituose naminiuos 
retų būti tėvų pastanga įgyti užsiėmimuose.

Mankštinimas, kad jįs bū
tų energijų duodantis ir at
gaivinantis, turi būti malo

kiekvienam vaikui tų tobulų 
išsivystymo sirūetrijų, kuria 
kiekviena, kūno dal į s palaiko 

lio nuspiria. į*iiaf6 sau atei-{ -ayo priderantį sųryšį su vi-\ūn*»-ir plonius. Ši yra viena 
ties rūmų ne pajūrio smilty-somis kitomis dalimis. į priežastis delei kurios dziu

,as

ne, o tik ant kiečiausios olos 
kreivo, kur vėjai ir audros 
mažiau pavojingi. Na, ir kr s 
jšdrstų sakyti, kad mūsų pa
dėtis yra tobulesnė i

Pirmoms nesimetriško augi ffūg» ūmūs atviro oro kibli
om arba kūniško darnumo žy- Į kystės žaislai tarnauja geres

niems pasirodžius, pastangos
turėtų būti imamos pataisyti
ši netvarkumų priderančiu ma
nkštinimu. Kad turėtų prak
tiškos vertės, toks mankštini-

Geriau savo reikalus sutva
ikę, kai ve spaudų, mokyk
las, parapijas, draugijas, dau- ’inas *turi būti pritaikintas 

taip, tai jo nereikia. Reikia! Igiau Lietuvos žmonėse žymes I prie reikalavimų kaip tik to 
Kurgi ne. Kitaip, kaipgi įve- paliksim, negu kai spjrguče.i vaiko. Kūniško auklėjinio ma
itintum to garbingo lietuvio šokinėdami. Tokios parodos t akstim mai, viontik, kad jie
friūsų ir pasjšventimų sayo.jgalėjo būt naudingos prieš yra mankštinimo būdai, neta
tautos ir mūs laimi? Jei jis 
nieko daugiau nebūt palikęs, 
kt-ip tik viond “Karvelėlį“, 
ir tai jau užtektų, kad ne vie
nas, o tik šimtai brangių pa
minklų Lietuvos žemelę da.to, požemiuose rengta speciali stotis, kuri 

aprūpintų miestų srove, jeigu miesto stotis b; ntų. Nebūtum verti vųrdo 
nukentėtų nuo oro puolimų. lietuvis, jei norą vieko pa-

Taip pat esu atlikti dideli darbai VIa-Įnunklo jam neištesėtum.
Kiek karių ntiskj&niba “Lie

tuva, Tėvynė mūsų”, tiek ka
rtų mintis per galvų nudie- 
; Ja, kad šios giesmės suma
nytojas neturėjo tikros pažin
ties nė vien su posmais mu- 
rikns, bet ir dvasia ir ūpu 
lietuvio. Tai yra, taip sakant, 
tik lopas, vietoje atatinkamo 
muzikos mezginio. Ir, kai ma
tai Sasnauskas priešais akis 
stoja. Ne Kudirkas, o tik jam

keliolikų metų. Bet šiandien 
su jomis išgarsinftuo ieškoti, 
nei du{-nei vienas.

rnauja reikalaujančiam tiks 
iul vienodai visuose atsitiki- 
ui'tofee. Gimnastika papildo

Ne vien Lietuva, ir mes tu? gamtižkn pasimankštinlno sto

(livo.'loku karo uostui sumoderninti ir su
stiprinti, Priešlėktuvinei apsaugai priemies
čiuose esu išrausti dideli požeminiai anga
rai, kuriuose gali tilpti 150 lėktuvų.

Visoje Pamario srityje šiuo metu tie
siama platus tinkins plentų Ir geležinkelių, 
nes karo atveju vieno geležinkelio, kuris jun
gia Chabarovskų su Vladivostoku, nepakak* 
tų. Prie kelių tiesimo šiuo metu dirba apie 
15,000 žnumių.

Vladivostoko įgula, kurių dabar sudarc 
apie 100,000 kariuomenės artimiausiu laiku 
būsianti dar sustiprinta. Iš viso ko esu ma
tyti, kad Sovietų Sųjunga, ryšium su įvy
kiais Tolini. Rytuose, deda pastangas sustip- j šosįos bei krnvinnlinėa policijos valdininkai
rinti savo pozicijų Ramiojo vandenyno pa 
kraičiuose, kad galėtų, reikalui esant, at
remti bet kokį puolimų.

Ir Škaplieriai Užkliūva

Ftrsekiojimai Vilniaus krašte priėjo 
prie to, kad lenkams užkliūva ir lietuvių 
škaplieriai.

fttai, Elta praneša, kad gautomis žinių-

rožių vieškeliu einam. Vieni 
ir kiti sfraksiin ir šokinėjam 
it '^ankštis ,narve. Pasilypėtj 
ant kūgio savo nerangumo jr 
apfcJIeldimo, ir uiti kitų, kur 
k aš patogesnė j padėtyj besto
vini į, nei garbe tau, nei pa
moka anam.

»- Žuvis ausų neturi ir ne
girdi? Tai, vienok, nujavčia 
garsus nuo savęs už mylios.
atstu.

Kaip po lietaus pasirodo 
saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

kų, kur šio negalima gauti, 
ir po teisingu vadovavimu y- 
ra naudingi. Tėvai turėtų np- 
sipažiųtį sų tomis parimankš- 
tipinio formoniis vedąnčioroL 
prie tobulo išsivystymo, ir ap
rūpinti jų vaikus sulyg at
skirų paskirų reikalavlnų.

Daugelyje šeimynų yra pa
linkimas* padaryti skirtumų 
virimų • ir mergaičių taldyme 
kaslink mankštinimos, leisti 
vaikus šokinėti ir laipoti, bet 
prilaikyti mergaites prie ma
žiau sunkaus mankštinimo. 
Mergaitė Žemiau dvylikos me- 

) tų tūtėtų būtį kūniškai lygi

padarė plataus masto kratas pas visus Gi
raitė* ir Matukų kaimų, esančių Okupuotoje 
Lietuvoje, gyventojus lietuvius, parant as
mens kratas buvę ardomi krečiamųjų asme
nų net ir škaplieriai. Kratų" metu. nieko ne 
buvę rasta, išskyrus 2 lietuviškas -knygas, 
kurios b,,VU8ioe rastos poa Matuizų . kaimo 
gyventojus Joaų ir Liudijg Matujaas. Radu
sias knygas konfiskavo. Po kratų buvo su
imti šie Giraitės kaimo gyventojai' Aleksan
dras Lūžis, Vincas Dadikas-, Petras Lepoavi-

-

niis iš administracijos linijos, lapkričio 16 
d. aiūe kuopa lenkų K. O. P. kareivių ir vie- čįue, Bronius Sukackas, Vincas Sukackas ir

Jonas Sukackas. Matuizų kaime buvo su
imti šie lietuviai: Jonas Matuiza, Ona To- 
ralaitytė - Matulienė) Ona Tarailienė ir 
Liucija Matuizaitė. Norėta suimti ir Jonų 
Tarailų, bet tuo matu jo nebuvę namie.

Europos bedievių organizacija planavo 
savo kongresų ateinančiais matais šaukti Bel
gijoj. Prieš tai subruzdo Belgijos katalikai. 
Tas bedievius paveikA. Jie nusprendė kon
gresų šaukti Anglijoj. Bet šiuo metu ir Ang
lijos katalikai subruzdo prieš bedievius. At
rodo, kad ir Anglijoj jie neras sau vietos.

1 nium tikslui nekaip paprasti 
.•••įinastikos muštrai. Puikus 
planas, manomas pavilioti pa
sigerėjimų tame, kas kitaip 
būtų. nuobodžiu mankštinimosi 
vaikams, tai davimas jiems, 
užuot paprastų įsakymų,* žod
žio daiktų gamtoje paveiks
lus, kuriuos jie paseks arba 
atvaizduos. Pavyzdin, pasėki
mas jauno medžio lenkiančio 
save viršūnę prieš audrų tei
kia laisvų pirmyn ir atgal kū
no lankstymų; sprando suki
mo mintis yra sukelta min
ties apie sųulėžolę atsukančių 
savo veidų link saulės; at
vaizdavimas plonų kukurūzų 
ftembų, siūbuojančių vėjelyje 
duoda šonų lankstymų; paseki 
mas varlės plaukiančios van- 
cer.yje teikia laitai puikius 
rankų judėjimus, ir t.t. Su
mani motina arba mokytoja 
supina visų j žavėjančių pa
sakų, kurių vaikai atlieka 
džiugiu palinkRinu, tuo pačiu 
k’.rs gaivina juos jų linksma
me žaidime.

Kvėpavimas yu vaiko pir
itas gimnastikini? pasimankš- 
tiuimas ir jis tori būti drųsi- 
nairas jį kuo geriausiai var
ui i. Nuo jo galės kvėpuoti 
priklfiuso jo visas gyvas ga- 
liiiiiiinas ir joks suvaržymas 
ankštų drabužių arba nepri- 
tiukamų stovių formoje netu- 
ivlų būti leidžiamas pakenkti 
tukimam plaučių plėtimuisi. 
Turėtų taipgi būti jo privile
gija kvėpuoti tyru oru visais 
Ūkais ir didesnei arin m»- 

(Tęsinys 4 pusi.)
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Parašė J. špillmann’as Vertė P. Mikonytė

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo

PRIE JĖZAUS STATULOS

— Girdi, Jonuk, Varpai'gal ir tau kada prireiks,
gaudžia! j — Man, Tadai; mūs lmžiy-

— O kų jie skelbia, ar tu čioj labiausiai patinka bis
žinai! didžiulis ties durimis ant kry

-—Žiūrėk! Baltų karstelį ne žiaus kybąs Kristus. Jl« toks 
ša. i didelis išrodo, lyg tikrai gy-

— Tai, matyt, dėl to jin vas iškryžiuotas žmogus,
skamba. į :— Naikini, Jonuk pro tas

— Aš ir iš jų balso pažįstu, duris. Aš į tų kryžių žiūrėt 
kų jie kalba. Juk ir varpai .negaliu, ten kraujas, kaip 
eavo kalbų turi. Įsiklausyk, vas varva. Man baisu,

jie prašo: “Dangaus, gaila, aš verkti noriul 
Kai pamaldoms — Na tai greičiau

(Tęsinys) mas puikiai klestėjo tuojau,
— Ne, vaikai, Dievo Moti* tuojau po apaštališkųjų lai- 

nos tuomet dar nebuvo, kai kų. Pas šiaurės, vakarų ir 
gerasis Dievas pasaulį kūrė. vidurio slėnio^ tautas krikš-

— Aš netikiu, — atsakė čiottių tikėjimas įsigalėjo
Mara, nes Dievo Motina juk kiek vėliau ir dar nebuvo 
yra Jo motina. [tvirtai įsišaknijęs, kai Geor-

— Ji yra motina dievino* gijoj jį išnaikino. Atrodo, kadl^į^,. 
jo Sūnaus^ bet ne dangiškojo abchazams krikščionių Gkėji-1 (jaft_aua j
Tėvo. Argi negirdėjote nie mą skelbė italų raisibnicriai.'..'Kas dau.!prie to’DiOTulU, kure 
kados apie Jėzų, kurį Difevo Genujos pirkliai prekiavo su'
Motina pagimdė Betliejaus Krimu.ir eu tautelėmis, ku- 

Kubaniaus

giau”, visu balsu šankia.
— Ana, varpinė atdara Bė

kim! Pamatysim, kai didžiu
liai varpai bokšte siūbuoja.

tvartely ir į prakartėlę pa- rios gyveno prie 
guldė. upės ir prie Juodosios jūros.

— Apie Jėzų daug girdėjo- Kartu su jaia atvykdavo ir 1'^' Dar senis "virpi- 
me. Jis nešė iSgan.ngąjį kry- misionierių. Todėl pas abeha-'ninW apr6ks Toks piktai,. 
žiu, kad mes jį garbintume, žus įsigalėjo pailgieji (f)
Apie tvartelį ir prakartėlę lotynų kryžiai, o nė graikų 
niekas mums nepasakojo. Tė- taisyklingieji (+)• Turkams 
vas mums pasakojo, kad tik- paėmus Konstantinopolį, va
rai nežinųs, ar Marija (Tha- karų šalims susisiekimas su 
Nan) esanti Tha-Ok (Dievo Kaukazu buvo sutrukdytas.
Sūnaus) motina ar paties Nė vienas misionierius pas 
Dievo. Jei tu kų nors žinai, grįžtančias tautas nebegalėjo 
tai papasakoki mums. l išlaikyti tikrojo tikėjimo. Se-

Petraitis stebėjosi iš tokio ni prietarai, vis labiau įsiga- 
gerųjų vaikų nežinojimo, lėdami, stelbė krikščionių pa- 
Tuo metu jis prisiminė moti- siuntinių pasėlį. Iškraipytos 
nos sapnų, kurį nutarė papa- senųjų šventų apeigų lieka- 
sakoti vaikams. [nos, Dievo Motinos ir šven-

— Kų garbinote vakar, tojo kryžiaus garbinimas
rankas į dangų iškėlę aukš- virto tarnavimu dievams, 
tos uolos viršūnėje? — pa- Vietoje vieno Dievo, kai ku- 
klausė jaunikaitis. |rios tautelės įvedė net stab-

— Ten garbinome mes nleldižkų miškų, kalnų ir upių
Dievo Motinų, kuri yra taip dievtn‘mQ- 
pat mūsų motina, — atsakė' Petraitis, besikalbėdamas mina. O akys Jo taip tiesiai 
yjara Įsu vaikiais apie tikėjimo daly- žmogaus širdin žiūri. Ten aš

— Jūs neturite garbinti jsitikrino, kad abchazai dažnai nubėgu. Kartų šitaip
Marijos. Garbinkite rik vie- PUno katalikV tikėjimo su- [buvo. Mano tėvelis labai sir- 
nų Dievų, o Marijų prašyki* Pratimo neturi. Jie lcrikščio-. go. Mamelė verkė. Man gai- 
te užtarymo. Malda tačiau tikėjimo apeigas y-[Įėjo, net galvų skaudėjo. Na-

— Tai bažnyčion, 
einam pažiūrėti.

— Kad gi, Tadai, ji tuščia. 
Kų veiksi.

— Dar geriau. Kai aš vie
nas bažnytėlėn patenku, ta
da man tikrai smagu. Aš prie 
kiekvieno altoriaus, paveiks
lo, kryžiaus arti prieinu, įsi
žiūriu, kiekvienų šventąjį sa
vaip pakalbinu. Jie tokie 
rimti, tylūs visuomet. Eiva, 
Jonuk, aš tau parodysiu sa
vo mėgiamiausių Dievulio 
Jėzaus statulų. Matysi, kai ?' 
žiūri į jų iš tolo, ji taip malo-

Jonuk,-

šaukia.
— Tylia! Štai po dešinei, 

toj koplyčioj vidury alto
riaus. Matai — Jėzus, kaip 
gyvas žmogus. Žiūrėk, Jo at
verta širdis žmonių rrteile 
liepsnoja, čia aš dažnai va-

lėkim

Kodel Tik Gimę Vai 
• kai Nekalba?

pridera Švč. Trejybei: Die
vui Tėvui, Sūnui ir Šventa
jai Dvasiai, nes taip esame 
pakrikštyti.

Nustebę vaikai pažvelgė į

ra sumaišę su stabmeldiš
kom. Aukų šventė jo įsitikri- 
nimų patvirtino. Liepos mė
nesio pradžioje. Usbanokas 
sn Maleku ir kitais* junos kaf 

j žygiais grįžo iš laimingo žy-
— Nesuprantame, kų kai- K*0 P^e« rusus. Jiems pasi-

bi? Kų reiškia krikštyti t 
— |Argi jūs nekrikščionys?

sekė keletoj mažų kovų ir

Neturite kunigų,
— Fui, mes nekrikščionys.

Bušai — krikščionys, — su
šuko Marjubas. — Mes esame
vaikai didžiojo Tha (Dievo) i“1*1"" užkir8ti PrieS« verž’- 

’ IŠ šiaurės, nuo Kuba-

1Didenybe, aš auklėju savo vai
________________ j kus būti mokytojais, ka^^^

viok'eia tėtis, močiutė jišmokytų kitus s.avo ka?.iliu 
vaikeliu visuomet būti. ir ištikimai ir-,

nauti”.
Dar kita motina tarė: “ l 

sų Didenybe, kiekvieną dienų

Mane Mokino

Mane
Doru visuomet

. . , _ . ,v. , . O kodėl gi jie nekalba? La- Mylėt broliuką, mylėt sesyte
kanu, atbėgęs gndz.u, ka.p baj rastaj: _ kad nem„ka. ,, nMam Ml> *d * 
menes tanam suklaupę sau- Q ncmoka, ot> '
kia — Saldžiausia Jėzaus 
Širdie, pasigailėk mūsų.

Ir štai tuščioj bažnyčioj 
prie pat statulos klūpo du 
vaikeliai..., “Saldžiausia Jė
zaus Širdie pasigailėk manos 
mažo vaikelio”, užbaigė jie 
savo trumpų maldelę.

P. K r-nė.

Vilkas ir Ožka

i Vilkas pamatė besiginančių
niai kiekvieną j save vadina, lakštam skanly ožką. Negalė- 

moja. Kai ties juo meldiesi,
Jis ta pačia ranka tave lai-

muose negalėjau nurimti. At
bėgau čia prie Jėaaųsr altorių-

1 IV V-'L' 'j

]ic

jau sunkiau atsakyti. Mat, yra Sakė, kai didis vyras užaugsi, Plepiu savo vaikams mc 
'kelios priežastys. Viena, kad Branginki garbę labiau už 8^8 uz tamstos sveikatų ir {41 
naujarimis dar nemoka galvoj auksą,
ti, o kalbai pirmiausia reika- Mokėk laikyti duotąjį žodį, 
lingas galvojimas, antra, kad 0 jis laimužėn kelią parodys.
jis dar neturi patyrimo ir ne-Į 
žino, kas reikia daryti, kad iš
tartų vienus ar kitus garsus. 
Tik po ilgo nusiklausyipo ir 
sunkių bandymų vaikui pavy
ksta ištarti lengvesni skieme
nys ir žodžiai. Koks pirmas 
lengviausias žodis, manau, vi-

F. Kuolartis.

Karaliaus Atsilankymas

sisekimu”.
Karalius su dėmesiu klausė 

širdingų motinų kalbų, tačiau 
nieko joms neatsakė. Jis &tc&« 
dė labai susirūpinęs ir giliai 
užsimųstęs.

Dar viena motina prabyk i 
karalių: “Jūsų Didenybe, ašSykį vienas karalius norėjo . .

aplankyti savo žmones. Jis ?nkl5j" sn',° ™ikns ir 
nutarė važiuoti iš vieno) mies-1 j”*” l>*ili gerais. Jai
to į kitą, iš kaimo į kaimą, ir j* <la,,nr bns S»n, tai ir užau- 

įr gę bus geri vyrai ir geros mo- 
valgos. Žmonės' sužinoję apie ««F. tikimi Dievui ir eavo 
karaliaus atvažiavimą su iėvynfo .
džiaugsmu jo laukė ir jau iš* Su didžiu džiaugsmu 
anksto susigalvojo kų jam sa- liūs sušuko.- “Ta moterlffl^ 
kys ir ko prašys. Ypatingai didelę tiesų pasakė. Gori žmo- 

,'karaliųi norėjo įtikti motinos, 'nės yra ištikimi Dangaus ir

duok”, trečias mama Į Karalius atvažiavo. Kas pa- ze"ies P1 ,lai •
“ateik pas mane”, ketvirtas sakys ką nors svarbe?nio'l;ara- 
“paimk”, “panešiok” ir t.t , liui gaus didelę oįovanų.
Vienas baba reiškia “duonu-Į “Jūsų Didenybe”, sakė vie- 
tę”, kitas “nenoriu” ir pana- na motina, “aš noriu tamstai 
šiai. Pasiklausykit, kokiais žo-'pasakyti, kad visi mano sūnūs 
džiais kalba .jūsų mažieji bro- auklėjami tarnauti tamstos ka-

si gerai žinote? Kur gi ne! i, . v. a. . ...w m r v, taip sužinoti jų reikalusMama. Toliau— baba, tete, < . _ y. .
miimū ir kiti. O tie mama, ba
ba, tai iš karto reiškia ne yien

damas priė jės prieiti, ir su
draskyti, ėmė jų kviesti že
myn.

— Mieloji, — tarė jai vii-
kas: - tn esi labai neatsargi: dauįybę dalykų
lengvai gali nupulti ir nusi
sukti sau sprandų. Paklausyk 
manęs: eik čia žemyn, čia rasi 
daug geresnės žolės, negu ten 
aukštai!

•. OžkA pažiūrėjo savo išmin-

“mamų” ir “babų” (bobutę),

— vienas mama reiškia tikrų i, 
“mamų”, kitas .mama

Tai pasakęs jis įteikė moži- 
nni daug auksinių pinigų. X

snkniuban. Už dvb.,,, dienų 4kim ŽCn,’n’ ' vilk’
tėvelis pasverta).-Martelė sa. atsakė.
ko — daktaras atspė- — Tamstai ne tiek rūpi, ko
jo. O aš tik tyliu, ries gerai kių aš turiu žolę, ar gerą, ar liukai ir sesutės'ir užsirašy- riuomenėje”. 
žinau, kad ne tik daktaras ne, kiek rūpi mane suėsti. Ne- kit, pamatysit, įdomų žodynėlį Kita motina 

susidarysit.laimingų užpuolimų padary- padėjo tėtei. Eiva, parodysiu, priganai! 
ii rusams daug žalos ir lai-. - j 
mėti turtingų šautuvų ir šau-

M. K. arčiau karaliaus tarė: “Jūsų skirtas.

'Laimingas esti žmogus, ku
ris suranda sau amatų, į kurį 
tHri palinkint?.. -Ju

Žmogaus būdas nusako 
priėjus kiek kiam užsiėmimui gamtos

dymo' priemonių grobį. Žino
ma, šitie laimėjimai negalėjo 1

TACTS YOU NEVER KNEW!II
? S The ANC1ENT VIKING5 V4ER.' 

Z COMPEVLED BY LAW
/ TD \NEAR HUGE 
f MUSTACMES, REACHIHG 

DOWN TO THEIR CHE5T5 
as pajot of tueiR £WRo|ni 
— . gobtume p.

1&e A»C<MTC«eSe ASC»«K> 
yrww Hflotu wrun ib ne 
VJOK.-4 *’ Some ar twf moct f»u;tic , 
v.-ors ACtUAuy WQ£SHiPPFD negmosi.Jo motinos. Kunigų turi

me. Senas Marjomae? yra mū- upės, žingsnis po žing-
są jąnoa kunigas. Jis' gyvena ™io !»>*virtino rusą galybė. Į 
ąžuolyne. Tu galėsi jį pan>a-'‘» P“* tnrtj° Ū8ban°-
tyti per didžiąją Dievo Moti- kas ’tt sav0 vy™'8’ Ta{“”
nos šventę, kai jis aukos au-'i’8 norSj° Prie5 tai dar kart* 
kas ' . aplankyti savo junų ir su
- Tada bus didžioji Dievo t*otieAiais iškilmingai atšvęs- 

tarė Ma-.ti didžiųjų Tha-Nan šventę.

ir

Motinos šventė, - 
ra iš džiaugsmo supliauškin
dama rankutėmis. Tuomet ji 
nusileidžia iš dangaus ant 
žemės, lanko vaikus, dalyvau
ja iškilmėse ir palaimina vi
sus geruosius. Bet ji nemato
ma.

Petraitis, išgirdęs

(Bus daugiau)

PIEMUO IR OŽKA

Kartų piemuo gimė savo ož
kas į ganyklų. Jis pamatė, kad 
viena ožka atsiliko ir nenorė
jo eiti drange su būriu. Jis jų

vaikų ir šaukė ir švilpė, tačiau ji 
žodžius, labai nustebo. Abcha jokio į tai dėmesio nekTeipė.
zai, galvojo jis, tikriausiai 
turėjo būti krikščionys. Ta
čiau laikui bėgant, kai maho
metonai . šimtmečius išlaikė 
uždarę susisiekimų su vaka
rų šalies krikščionimis, jų ti
kėjimas buvo nustelbtas,, iš
kreiptas ir net galėjo visai 
dingtią

Štai todėl taip ir atsitiko. 
Pietinėje Kaukazo žalyje,

Pagaliau jig sviedė į jų ak
meniu, ir nulaužė jai vienų ra
gų. Nusigandęs ėmė prašyti 
jos, kad nepasakytų apie tai 
jo ponui. Ožka atkirto.*

— Ak tu, kvaily, kvaily 1 
Juk mano nulaužtas ragas 
šaukte šaukia apie tai, nors 
mano liežuvis ir nieko nesaky
tų!

Tuščias darbas slėpti tai, ko
Georgijoj, krikščionių tikėji- visviena tienuslipsi.

»-lE SWINEHEROS OF EGYPT \
COMFRtSEO AN INtMVtOUAU CASTE 

BV THEM9EL.VES ANO WERE MOT 
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ASILAIČIŲ PRIETELIS dymo reikalų kūdikiui ir pri-1 
bįrenga jam kaip jo rytineti-i 
niu ir vakarinio tvarkos da |ir.-uei dvadeėjntb keturių va

lai dų dalei, priklausant nuo lei, bet kūdikiui beaugant, ir 
aro, jis turėtų jį gauti švie paliekant tūlame saike galin-

Indam apsieiti sau vienam, kas- 
' dieniniai išplausimai penlaž- 
uai palieka sutrumpinti į gry

»):/X«[cr

VIETINES ŽINIOS
Iškilmingai Prasidėjo 

Atlaidaiilai atvirame ore.

Šviežias orus ir saulutės
y,» taip .varinu vai- -— diul, gru„jio ,2 d. Sv. Jur.

ko augimui, kaip augalo au- » gio įau,,^

BRHAGttPOttT. Sek mu

gunui. Žymos prancūsus gy 
dytojus įsako šias tris svei 
katos regulas dėl vaikų:

1. Leiskite jiems gyventi at
virame ore.

2. Padrąsinkite juos gyveu 
t i atvirame oi e. t

3. Priverskite juos gyventi 
atvirame ore.

aeius yra ypanugaj svarini* w .
Vanduo, lygiai kaip ir švie- augantiems vaikams. Jis pa-lva^ kuriam visi iš

žias oras, yra būtinai reika .akstiną dirksnių skonį, pa<lrę- tiklinai ir Su atsidavimu pri- 
Ijngas vaiko gerovei, ne tik ' gina raumenų energijų ir vei-
upstume gerti, bet kūno šva- klumų, ir priduoda energijos i 
runiui. Motinos pažįsta man- visai būtybei. — Parinkta.

ina žmonių yra pakankamai 
gerui apsipažiuus suprasti 
maudymuisi dėl švarumo rei- 

I kalinguuių, ir yra pripratę 
maudytis nors beat sykį į 
savaitę, bet ne kiekvienas su
pranta vertę kas ryto išsimau-

NUSTOJO PIRŠTŲ IR 
GARBES

1
Plotkalės didelio formato, į- K.AUNAS. —Lapkr. 1G d.
vairių spalvų su gražiais vaiz- kariuomenės teismas tiulmudė 
dais ir pritaikytais lietuviš
kais užrašais. Rap.

Gal Kas Rado

PAGREITINS TARPTAU
TINI SUSISIEKIMĄ

Pirmadienis, gruod. 13, 1SA37

KATECHETINIS KON
GRESAS KUBOJ!

KAUNAS. —- Nuo h te man-' 
čių piety gegužės mėn. 15 HįAVANA, Kuba. - - Gruo

. & . ii,--- dienos’ nusistatyta žymiai pa-Apounarę Sniaię s. d. kaleji-1__A. . 1 . t.
uio peukertems metams uz

džio 18-23 d. čia įvyks kate-
greitinti tarptautinį susisie- <’A>**tiiiis kongresas.

tai, kad jis save sužeisdamas 
tikėjosi pasiliuosuoti iš ka

kimų traukiniais Berlynas — 
Talinas. LIETUVIAI DAKTARAI

riuomenės.prasidėjo 40 valandų atlaidai, i
8um^ laikė kun. S. Petrulis-Į BftllX*KPORi. Tračia- Aniaras sugalvojo Lik į bū 
kas o {mu taksių pasakė kun. Vienio vakare gru.* Ižu > 8 d. Palindo

I

po
A. Vatauč us. U&s.Vrnė apie an^ gatvės uet Ii Li- tiltelio, uždėjo vienų rankų

4-*a _._Zi zyi sti kilnybę pasaulin Koše da lūs®*4*® avė. nedori vaikai is
lykiose ir pavyzdžiui paėmė traukė man iš rankų poeket- matrica nupiovė jam du pirš-
ištikiuiybę ir atsidavimų ka- Bookų ii pabėgo. P uigų v sai tus. 

pianui veiię sas ryw usoinm..- . . \ J . į tebuvo bet buvo įuan '
kuriuor“r £»,S‘"E 'r—■**•“-

n« <5s»itn< t raktai. Rožančius ir raktai ras nuo 1>at kareiviavimo Pra
džios. pasižymėjo tinginyste

nų Šaltas išsimaudymas atsi
kėlus yra ypatingai svarbas krikščionys katalikai turima

ant bėgių ir važiuojanti auto-

nedorėliams nereikaling'. Gal 
jie juos nūnietė kur nors gat-

valoine tarnauti ir jį sekti. ,v^ ar Juos nu*
Kaip Napoleono senoji sargy- ,ues^u^ rado, tai prašau atneš- 
ba žinojo, kaip pasiaukuoti ir i Gedų krautuvę, 901 W.

Ypač bus pagreitintas susi Į Tri Ofiao:
* 1 LAFzyette 4017

, siekimas per Lietuvę. Iš
į Berlyno Talinu bus galima 

geležinkelio pasieku per 28 vulandas vie
toj ligšiolinių 44 valandų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL CANal 2346

Ofi. F. G. WiNSKUNAS
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2156 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St 

TeL CANal 0402

ir nedrausmingumu.

Rez.:
2456 W. 69 St

Tel. namą:
HEMleck 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS nt’CHIRURGAB 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ot'iao vai.: 16—12 A M.

ir S-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal autartį.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

įauuouavimo arba akies blykš 
J J teįėjimo, ,arba prigimties su- 

judiniiiio, yra arba 'sųjausme 
su to kas klaidinga, arba ne
turi jausimo. Visa priklauso 
nuo to, kuo esi užsirūstinęs ir

mirti, tai taip šiais laika's ir 
katalikiškos spaudos platinto
jai turi atsiduoti savo dar
bui. Po visos lietuvių šeriu y - 
nas uoliai išplatinti katalikiš
kas knygas, “Draugę” ir 
“Laivę”.

Bridgeportiečiai savo nieti-

33 st.

Gruodžio 13-ta Diena

“Jei rūstinatės, tai neuusi- 
dėkite. Tegul saulė nenusilei
džia ant jūsų rūstybės”. —
Efez. IV, 26. .

“Jei rūstinatės, tai nenusi- 
dėkite!” — lengviausias pa
vedimas po sunkiausia kokia 
gali būti priežiūra. Tasai, ku
ris nori būti užsirūstinęs ir 
nenusidėti, tebūna jis užsirūs
tinęs prieš niekę kitų, kaip 
tik nuodėmę. — J. Tr&pp.

“Atleidimas prieS''sau&Į 
dįJ” Tasai, kurs niekad ne
jaučia didelio pasipiktinimo 
pirkimų yra silpnaprotis. Ta
sai, kurs gali eiti tarp pasau
lio neteisingumų užkrautų ant { vienybę nesueisun, je’ 
jo paties ir kitų, be veido pa- rust; be, slėgs mūsų širdis.

kaip ilgai tas jausmas tęsiasi, 
ar rūstumas yra teisus ar klai niuose atlaiduose gražiai pa 
dus. — Talmadge.

Rūstumas palieka nuodėmi
ngas, jei klaidingai nukreip
tas, arba jei nėra jam ganė
tinos priežasties. Prigimtas

sinode; žmonių prisirink..) pil
na bažnyčia, pilnas choras p. 
A. Pociaus vadovaujamas gru 
žiai giedojo. Su Švenčiausiu

Kotrina Petrauskienė.
" -----  1 " 1-------------

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. Pdico

AKIŲ GYDYTOJAI
ezKz

DR. VAITUSH, OPT.
AKIŲ

l.IETIVIK
OITOM ETIUC AI.I.Y 

SPECIALISTAS

per bažnyčių ėjo pats J. Ak 
pasipiktinimo apsireiškimasy-' Krušas-su asišta is-į
ra vyriškas ir< dažnai yra ab- Jkun- Valančiaus it kun. Ga-.
soliueiai reikalingas užgavi- 
uio atjautimui.

Pamoka, kurios galiu gerai
paklarsyti ir mano 
tinkamas žodis.

reikalui

siuno.
Per atlaidus prie bažnyčios i 

ir Gudų krautuvėj 901 W. 33 
str. platinama katalikiška 
spauda. Galima gauti pasi-

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS .

— 80 Proof —
Lakai ' gardus jfc«ri 
mad. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paža- 
linsit slogas.
Mas parduodam tik 
| tavernus. Tin ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa- 
81 uoliame ekspresu.
Pirkdami paatebėkit 

mduų lakeli--k.
INTERNATIONAL
Wine 8C Uquor Co. 
FRAKK VIZOARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL

Phone Boulevard 0470

Išieškok savo paties širdį, pirkti “Draugas”, “Laivas”,*
Kas tau skaudu kituose gali 

j flnikės /-
ra netvirtos, visas kūnas yra 
silpnas; būk tu tuo žmogumi, 
kurio tu ieškai. — Whittier.

Draugo” kalendorių. Naujai 
užsirašę “Draugų” ar “lai
vę” kalendorių gaus dovanų.

Per atlaidus užsisakė “Dr-, 
augę” Jonas Sutkus 2952 So.. 
Green st. į I ‘i

Parapijos ofise jau galima 
gauti kalėdinių plotkelių.

Skelbimai “Gassified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

KLAUSYK.IT Ę S
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IS STOTIES W.H.FX. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 fld 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9X)0 fld ffc30 vaL vak.

68

SuvirŠ 20 metu praktikavimo 
Mano Garaatavinias

Palengvina akių Jtempianą, kas es
ti prieiaatihii galvos skaudėjimo, 
svaigi m o. aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karftt|, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutart)

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v.

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebuą^ valandų popiet, bet nuo
10—1^ vai. ryto.

DR. W. V. NORAK
PHY8I0IAH aad SUROZON 

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
TeL Mdroee Park 660 

Rea. 2196 S. 6tfa Am
Phone Mayvood 2418

DR. P. ATKOČIŪNAS '
DANTISTAS

1440 So. 49th Ct, Cicero, Ut
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vaL v. 

3147 8o. Halsted SV, Chicago
l Paned., Sered. ir Subat nuo 2—0 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAMAI
TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

Daugely atsKlklinų akys atitaiso- 14300 So. Fairfield Avenue
I mos tie akinių. Kaire-\j pietos kaip
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ? 
Phone Boulevard 7589

1
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Putrai Sutarti.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsamiuuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANal 0523

TeL C&lumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyikupo P. P. Bū&o, M. I. O. “ KELIONE APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “ EUKAKIŠTINI KONGKlfiĄ AUS

TRALIJOJE” sn autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais tl.00.

Kun. Pr. J, Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 

48. Knyga turi pust 187. Audeklo ap-mių paveikslų net 48. Knyga turi pust. 
taisau ILSO.

2334 Bo. Oakley Avenue
“DRAUGO” KNYGYNAS

Ohicago, Illinois

GERIAUSIA VIETA PIRKIIS NAUJA BUBA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdm- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
x Buick ' Cadillac - LaSalle

3860'Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

į LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOL’levard 2800

• JOSEPH J. GRISH
j LIETUVIS ADVOKATAS'
|4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vaharais nuo 6 iki G 
Tttafenas OANal 1175 

Namai: 6450 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LnmrviAi advokatai 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

$

Office Jlours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Kedčliomig pagal sutartį. 

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Telef. PROspeet 1930

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 W. Cermak Road

Valandoj. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. (ingai sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res. und Office
PROspeet 1028 2359 8. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Panedėlį, Utarninke ir Ketvcrgo 2403 W- 63rd SL. CMcigO 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tai. Prospect 1012 

Res. TeL Republic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

(JiICAOO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
V»L 1° nuo 7 iki 8:30 v. v.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Nedėliotn ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. g»fs. REPnbiic 7696
Melrose Park 620

DR, A, R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
0-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
šeštadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MBLROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šefttadieniais nno 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagali sutartį.

4157 Archer Avenue
.. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .. 

Rezideneija
8939 8o. Cbremont Aw.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį, j
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Rezidencijos TaL BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Offioe TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OBZRUReAS * 

2428 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—8 vak.

Ketv. ir Nedėliomia susitarus 
Subatomis Ciceroj
1446 So. 494h Ot

^Nįi2—2—ii—
Tel. CANal 0257

Res. PROepect 6669

DR. P. Z. ZAIATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
1821 So. Halsted Street\

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOB: 11 ryte iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

TaL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja ‘

6900 So. Halsted SL
Valandos 2—4 po pietą, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatoaus

TeL BOUievard 7942

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTIBTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
>Seredoj j«gal^8utart£

TeL Ofiso BOUlovard 6913-14 
KBNvoM 5167

DR. A. X RERTASH
Ofiso vai. uuo 1—3: nuo 6:99—6:30

756 West 35th Street
Chicagos lietovlą iv. Bryliaus li

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Asseciatiou Ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Glaas A 
riUUea. Tai yra, ankičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsą li
goninę priskyrė prie geriausią Ame
rikos ligoninią. Reikale nandOkitėe 
joe patarnavimn, 2T60 W. 69Mb St, 
tai. HEMlock 6700

Kiekvieeoj« katalikų šeimo
je turi raHtits katalikiškas laik
raštis.

. Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijaa, 
jei neplatinsite ir nerenkite 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

KLAUSYK.IT


Pirmadieni*, gruod- 13, 1937

Verte Kun. A. T. (Samate) ‘ Parašė James Q. Murphy
ANTI-RELIGIJA ISPANIJOJE /

, Gsrb. Kuu'go Juozapa A. Karaliaus premijuotas vert'm^s ~

tSio straipsnio autorius 'pr keletu mėnesių širdyje. Ta statula vieni ję rankoje b±i\t> 
bucu liudytojas žvėriškumai ir kartiems &iau- dirbtinų pištalietų, o kitoje hukė raudoni) 9 
i amams Ispanijoje. J u apibudina ta, kų vėliaviukę. O šalia laive padėta dalelė korta 
paimti, kų jus turi. *« parašu: “Aš atsiverčiau į komunizmų, -

................... , , «<* Bažnyčios paniekino ir išdavė Mane.” ■Al l‘»E ISPANIJOS lADEl j dtbai šventieji paveikslai, išvogti iš bažnyčių ;t > _
klausia daugelis iš tų, kurie pažino jr panašiai aprėdyti, puošia automobilių m-1 
Lpsnijų iš apsilankymo arba gyven’ fjia.or'n palvas, ir tais automobilinis Madri- 
n»:> ten; taip pat kla>usia t.e, kuri' važinėja raudonieji milicininkai.

daug skaitė ai: e Ispanijos uolumų kata tįsy- . ,, -—
liejo ir alsiu. na to k . aš o artimų, istoriška , , »«T vasario 16 ir liejws 16 dd. praei.ais 
su tykiavhuų su Katalikų Bažnvėm. Ir jie (193»u metais, 4»0 bažn. č<ų u vienuolijų, į-, ■ , 
visi‘eta O maždaug toki klausimų: Kaip ga- k*«. guriuos prašmatniausius bazn.ti-Į |^Hlį
Įėjo auti-religiškas judėjimas, sujungtas su u2Us pWM»nkni»> buvo visiškai ai >a t.a i ai. 
dalia r t ne socialine revoliucija, taip prasi- nudeginta. feekinadien!, Lep<k> • dunų, jr, 
idėsti tokiu dideliu mastu ir m vidomškai t p- |ur1u1‘fd>enb 4?P°8 20 diena, 1936 u>etois se-| Prrkj3 j 
uosti U lberijo* pasiautų! ^llka bežn^cių buvo yiaiska sudeginta Mad- p fi- , ,

, nde. Raudonoji milicija yra atsakinga uz
t’ia n ik u šu atsargumu pažymėti, kad antį- gu i(!gįn;nia tų bažnyčių, iš kuriu vidaus uia- 'motis Crant 

religiškas judėjimas, »kKingas nuo smar- j atsiliepia iti kunigu ir fašistai ' darbininkai,
kaus anti-kUerikahsko judėjimo prasidėjusio ba ai pats *avo akimis močiau penkių baž-' i 
prieš šimtmetį, šiandien galingai siaučia ls- padegimų, kuomet jos buvo tuščios ir
panijoje. Pasaulis pirmų kartų dažinojo a- p0 ranka visai nebuvo žmonių, kurie būtų ' 
pie tų anti-klieriUliškų judėjimų Ispanijoje, (/M} pasipriešinti raudonųjų padegimo ] 
kada masonas Vyriausias Miaisteris 1834 įarįwJ <

ir p»»į«; valiu, dar daugiau bažnytiniu savasties ,
nu l.ikvuuv.ja.Vėtau, 1870 metajs, polit.sk. b 8up|ei£inta ir su„aikinta, ir tos .
vadai, kūne jkore pirmai respubl.k», buvo i(. ^ies nepalie,to, bažnyčios '
luu-iuiyv.ai aab kllerikaluki Madride dabar yra rankose raudonųjų mili- 1

Tačiau, aut.-rel)g^ks« judėjimas, kurs lai- k(lrie / } kazarnie» arba ,
mejo pusetląa vmienyb, penlnsubije šiandien . fortifiįttot£ barakį8. nailam, ran-
— m", 7 V“*. ¥“?*'•• *“ ‘“«Jo.»avo pra- į d arbo „„odftnkUnayklos - prityrusių ga. 
dsių 1917 metale, kūnais Astnr,joje Įvyko amatininli darbas/kurs buvo atliktas du '

TUma“*^TrtX“3.i m it- " **• iitu“ ‘M ■»“*«>*>“- '
streikas. liesa, po to streiko sk i a syklos yra pastatytos lauke, rr tarnauja sar- i
virai tarp Astnnjoa nusimenu poureulie ne Sėdynės, dengtos austinais

aAt*ddwnky?Ik,Mi» ta P. kiastutiniausia* kHurajM) jr a,wi(Uįi kuriuose pinniau sėdėjo 
anti-rehgi. kas sųjudys, ir jie papilde .neap- įr kardinolai, milicininkų irgi buvo
sakomu ąaunuiu. ,’r pr.dare dideliu skmm šalygatvėse, kur - palikti gaišinau- ,
.lų katalikų kiougijankuo.net socliUistų-ana - į „audrai, kuc.net milicininkai
kistų-suidikalistų sukilimas pazangavo spalių negė(Įį jUUMe
mėnesį, 1934 metais. Ispanijos ambasadorius Yašingtųne, Fer-

Neabejotina, kad per pastaruosius trejus na;M|() <je jos Įjio®, joi teisingai laivo nese- i
ar ketunus metus buvo smarkiai varoma njaį cituotas, būk išsitaręs, kad šv. Mišios ■ 
anti-religiška propaganda Ispanijos industn i>uvo reguliariai laikomos Madride nuo ci- 
nmoae centruose, o ypatingai jAstunjcg mai- v;Iini0 karo prasidėjimo, jis matyti bjivo 
nų krašte, ir Maakva įkvėpė tų propagandų, klaidingai painformuotas. Kadangi, nuo 
jų kurstė ir piniginiai šelpė. Nėra sunku j- sekmadienio, liepos 19 d. 1936 m., šv. Mišių 
rodyti, kad Sovietų finansinė parama Šelpė ; visiškai nebuvo laikomų iki šiai dienai nė 
socialistu, komunistų ir sindikeJistų dienrųš- ; viel|i, e parapijinėje bažnyčioje tame mieste, 
čios ir leidimus spausdinamus Oviedo e, ku- oficialiai pripažinta, kad pilnai 7,000 as-
niuise buvo skleidžiania smarki ir bmun ,)uvo #uimta areftuoU Madride |
antį-religiška propaganda. vjen gijose savaitėse, baigiantis su rugpiū-1

Ta proĮiągauda pakartojo labai daug pa- 9 diena, praeitais metais. Nuo praėju- 
seausiy, bet žinomų melagysčių, ir į viešumų sio mgpįūčio 7 dienos, taip vadinama'“O- 
įškėlė papiktinimo ir skandalo nepagristos ka>” kurį savo kruvinu žiaurumu ir žvėriš- 
slaplas apkalbas, kurios paprastai vartoja- kuniu lyginasi su originale Čeką Rusijoje, 
mos tų, kurie ryžasi sugriauti tikinčiųjų ti- pilnai veikė puošniuose rūmuose, kurie pir- 
kėjiuių, stengdamiesi pirma sunaikinti pasi- n,įau glaudė Dailiojo Meno Sąjungų Mad- 
tikėjimų į dvasiškijų. Taip jlbt, aiškus už- r>ede Tog £ekos įsakymu, nenustojančiai 
sunojunas tų, kurie triūsė sugriauti Katali- žudyta kunigai, konservativūs republikonai, 
kų Bažnyčios dvasinę įtakų Ispanijoje, ne- faktai įr rojalistai. Tai parodo kairiųjų 
buvo įkurti kokį kitų religinį kultų, bet vien republikonų (Azano ir Martinezo Barrio se- 
išūgdyti pasitikėjimų į naujų revoliucinį šią- Rėjų) neišgalėjimų ir silpnumų, kurs pasi- 
tenaų, socialinę reorganizacijų, kad turėjus Ežioje.
materialines naudas.

. S kmt liūgo s sudynės
\ Pašėlimo reginiai .

. . \ . Nu© ljepos 19 dienos, 1936 metais, Madn-
Aš buvau liudytojas daugumui reginių to de viešumoje nepasirodė nė vienas kunigas 

pašėlimo, dėl kurio neapykanta religijai pli- gavo suknioje ar su rymišku kalnieriu. Kuo- 
f° Ispanijoje. Nevertėtų aprašyti to anti- met gerieji prieteliai paslėpė kunigus ir jiems 
religiško sąjūdžio kaip neapykantos vien Ka- parūpino paprastų drabužį, daugelis kunigų 
talikų Bažnyčiai^ nes kaip kiekvienas gerai pabėgo j Franko linijas. Tik civilinio karo 
žino, katalikybė -būtinai yra vienintelė reli- pradžioje galima buvo sužinoti apie kiek nu- 
gija Ispanijoje, ir jei tautos didžiuma ka- reiškė Largo Kabalero Liaudies Fronto val- 
daise nusikreiptų pneš Katalikų Bažnyčių, žudyta Casa de Campo skraite, o tebesitę- 
lai reikštų, ked visa religija būtų praktiškai idant karui, žudynių skaičius tiesiog nesu- 
įgnoruojama. skaitomas.

Bažnyčios, kurių nesudegino markistoi ir Casa de Campo pirmiau buvo Madrido 
lumiku-sindikalistai milicininkai, buvo išme- privatinis karališkas parkas ir medžioklės 
kintos. Katedra ir vienuolijų laidosimo krip- vįeta. Vienas Raudonojo Kryžiaus daktaras 
tos buvo išdraskytos ir išdarkytos, ir kunigų pasakojo man, kad iš ten nužudytųjų lavonai 
ir seserų-vieouolių gnau/Jai buvo gatvėse |mvo jujamį įr kraunami į vežimus (trokusd, 
paraduojami arba įsstatytj so^ išlipdytais kuriais vežiuota anglis ar smėlis, ir jais 
niauriais ir. nerioroviškąis parašais. Kris- buvo vežami lavonai į municipales kapines, 
taus Kūdikio statula, įrodyta į komunisto kur krūvomis suversdavo į plačiai iškastas 
milicininko uniformų, buvo pastatyta ties į-
čjimu vienos garsios bažnyčios Madrido , (Tęsinys 6 pusi.)

PABALTIJO VALSTYBES 
SUVIENODINS LAIKĄ KALĖDINĖS

ATVIRUTĖSŽodžius ir melodija* parušč 
Seirijų Juozas.

J dali* -r AoveotiatV ir 
t Kalėdinės giesmės, bartų J. 
Žilevičius. 34 giesmės pb'O

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmin-, barm. AL Ka- 
čunauskas. 30 giesmė* 50c.

III dalis-a) Gegužės u«ėn 
gifc&iuės, karui. Al. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės 3£c

UI dalis-b) - 6venč. 8ak 
ramento giesmės, barni. Al. 
Kacanauskftg. 9 giesmės lftc.

III dalis-c) — Birželio mė 
nėšio giesmės, barni. Al. Ka 
čanauskas. 3€ giesmės 50a.

IV dalis-a) — Giasmėi j 
Dievų, hann. Al. Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIB- 
TUVI1KŲ BOKIŲ ALBUMĄ

in»’ pi ginta kaina — Piuno 
' kitiems instrumentams po

KAUNAS. - Pabaltijo 
valdybės tarinei laiko suvie
nodinimo klausimu. Mut, l^at- 
vija ir Estija praktikuoja R y 
tų, o Lietuva Vakarų Euro 
pus bukų. Numatoma, kad vi
sos Pabaltijo valstybe^ sude
rins laikų su Vakarų Euro. 
pus laiku.

Siųskite savo gim. 
nėius, draugams ir pa
žįstamiems lietuviškas 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau
go” raštinėje už priei
namas kainas.

“DBAU0A8”
2334 8. Oakley Av., Chicayt

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4.00 ir 4;30 
Iš STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

0AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

Oeriaoaias patamavinu* —• Moteris patarnauja

Udlrb^Ul tuUtnača rūStea 
paminklų Ir grabrumių

”DRAUGAS”
2334 So, Oakley Avė. 

Chicago, UI. 
arba pas autorių

KUJT. J. 2WAMAVI0IU8 
260 Rast Mato Street

Amsterdajn. N, T

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicacoj

PtrkUe tleadat U dirbtuvė Ir 
taupi kita plaišiu

Mes atlikome darbų dausellpl 
žymesnių Chicac-ca Lietuvių

ANTANAI BEINtalS

mirė gruodžio U. 1937, 12:30 
po pietų, sulaukęs rilio* ae- 
natvte-

Kilo 14 Raseinių apskr., VI- 
duklšs mesto.

Amerikoje Išgyveno 38 me
tu*.

Paliko dideliame nuliudinie 
moterį R<waJlJ». po tėvais Pe- 
trokaltė, dvi dukteris: Stanis
lavą, Eleną, lentą Mykolą R«- 
žlnski ir jo šeimą, du sūnų: 
Fe Ii kišą ir Antaną Ir marčią 
ELcnorą Ir Jų geimas, tris se
seria: Veroniką Jablunskienę.
Svoąeri Anteną, Prancišką Ka- 
smauskien*. ivofeii Stanislovą 
Ir Antaniną Benoraltę, 4 4vo- 
ąerlua Ir daug kitų giminių.

KCLnas pašarvotas 4805 So. 
Hcrnutage Avė.

Laidotuvės |vyks Aptaradie- 
nJl Gruodžio 14 d., 1937, 14
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas t 4v. Kryžiaus parap- 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i ’4v. Kaslmisvo kapi
nes.

Nuoėirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiys- 
tainus-mas dalyvaut 4iose lai
dotuvėse.

Nnllflds Moteris. Dukterys 
Žentas, Kūnai. Marti, Seserys

CHICAGO, ILL.

Jonas Sadunas
Persiskyrė su 41uo pasauliu 

gruodžio 11 d. 1937 m.. 2:04 
vai. popiet, sulaukąs 47 me
tų amžiaus.

Gimė Vilkmergės Paviete. 
Anykžčių parapijoje.

Amerikoj tegyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
nrolerj Oną po tėvais Nausė
daitė. sūnų Joną, dukterį Nel- 
lle Vlstart, žentą Petrą Ir gi
minei.

Kūnas pašarvotas lAchawlez 
koplyčioj, 44 Kast 108 8t.,
Roselande.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 14 d. te koplyčios į 
»v. Kaslmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gi ui Įneš, draugus-ges Ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lal- 
dotuvgee.

If^ LAIDOTUVIŲ "V 
IT DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

k IID III * U PC patarnavimas 
IfflDULAnbt DIENĄ IR NĄKTĮ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE UI KAI MIESTO DALYSE

Laidotuvių direktorius J. F 
Eudetkls Tai. TARds 1741.

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABda 1138-1139Urba Flower Shoppe 

4180 Archer AvenueNuliūdę; Moteris, Kūnus, 
Dūkte, Zentss ir Gbntnrs.

Laidotuvių direktorius La- 
chavricz ir Kūnai. Tel. CANal 
2516.

3307 Litaaoica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct.. Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GBOvehill 0142LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄJohn F. Eudeikis 718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEYSBNIAUMA IB MDfUUSIA LAIDOJIMO JflTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4805-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

K 4704 So. Vi ešiem A1 

TĖVAS TeL VTBginia 0883BLUe PLAME RANGE OI L
DEOINAKAS AUDĖJUS DBL VISOKIŲ PJMIŲ IK BOOUIŲ

Ištirta# vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio 
Todėl Karičiau Dega Ir Maliau Sudega kaip Įriti paprasti aliejai 

t -GREITAS PATARNAVIMAS
Saukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. Western Av. Chioago, Illinois

* , B. KANAPACKIS, Savininkas _______________

8864 So. Haleted SL 
Phone BOUlevard 4089

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDYKAI 2314 West 23rd Place 

Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 84 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Califomia Ava 
Phone LAFayette 3572

KteMykiu mūsų Lirturtų ndlo pramani PlnnMMa nkenU, 
10 ite nl nfcwe P V. H. F 0. eteUw (1480 A.) - Pranteiiu 

f. tALTDUBBAS

polit.sk
kiougijankuo.net
kuc.net
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TRYS SOCIALISTŲ “APAŠTALAI” 
— MELAGIAI

Iš Sęjungiedy Pricš- 
metinio susirinkimo

ANTI-RELIGIJA ISPANIJOJE
(Tęsinys iš 5 nn«l.)

Beribė neapykanta SEIMININKIŲ DĖMESIUI

Kad jau Ciceto, tai bent 
Cicero! Mūsų kolonijoj visko 
yra. Čia gora ir gražu gyven
ti. Iž visų kolonijų vis atvyk
sta daugiau žmonių gyventi. 
Pastaruoju laiku atsikraustė 
net trys “apaštalai”: Petra«, 
Jonas ir Jokūbas”. Vienas sa
kosi iš farmų, kiti du — Jt- 
nas ir Jokūbas slapstėsi Ci
ceros skiepų katakombose. Vi
si trys, kaip visuomet, ėmė 
ir primelavo apie mūsų gerb. 
klebonų knn. Vuičūną.

viena tų, kurie tri-' 
misijas lankiau. Mū-' 

, klebonas mums, jau-' 
angliškas misijas sū

dei to, kad mes jų pra- 
reikalavome. Mūsų tar-

yra ir tokių, kurios lietn- 
kalbos nesupranta, ypač 

žodžių. Sie- 
rodos, tu- 

i vietoje. Lietu- 
> iš mūsų širdžių ne 

ir neatims vartojimas 
kalbos.

Rimui

rengė
•line,

vių kalbos nesupranta, ypač 
aukštesnių kalbos žodžių. Sie
los reikalai, mums rodos, tu- 
ri būti pirmoje vietoje. Lietu
vos meilės iš mūsų širdžių ne
atima ir neatims vartojimas 
anglų kalbos.

Mūsų gerb. klebonas suvis 
nieko bažnyčioje neprisimins 
apie tą “mirtinų nuodėmę”, 
kurių tie “apaštalai” savo 
“garietoj” mini ir dėl kurios 
dreba iš baimės. Girdi, “išpa- 
žinties eidami turėsite pasi
sakyti, jeigu neisite angliškų 
misijų klausyti”. Melagi - 
meluoji. Čia papildei mirtinų 
nuodėmę. Už tai tavo žmoųn

tave nevien į n ii ai jas turi va
lyti, bet kuogreičiausia išpa
žintį atlikti. Iš kitos pusės, 
“apaštalas” Petras nai nepa
sijuto, kad jis kaip tikrasis 
aĮiaštalap Petras, pasielgė. Ti
ktojo Petro, kaip žinome, 'nto- 
rg’na esanti sargyboj prie 
vartų paklausė: “Argi tu ne
si y ienas iš Kristaus mokl- 
nhj?” Petras išsigynė — pa-Į
bie avo, nusidėjo. (Bet jis at- - • « 
šuninė Kristų, darė gailestį.
Jūs, Petrai, Jonai ir Jokūbą?, 
ir gi atsiminkit, kdd meluo
dami nusidodat Dievui. Gaiiė- 
•čkilės. Eikit išpažinties. Kri- 
rtaus malonė apšvies.

Jūs patys prisipažįstate, 
k-.d jūsų sųžinė nerami. Ko
vojate prieš tikrąjį katalikų 
tikėjimų, o vienok šliejatės 
prie Geniočio “tikėjimo”. 
Pet, kaip brangius aklmenis, 
arba kartais pinigus sukti ir 
nesąžiningi žmonės imasi pa
dirbti'ir nudirbtus leidžia a- 
pyvarton" . taip nesąžiningi 
žmonės padirbinėja neteisin
gas ir netikras bažnyčias. Už 
padirbinėjimą netikrų pinigų 

us irgi Die-valdžia baudžia. Jus irgi Die
vas baus.

Mūsų gerb. klebonas mus 
1?.'siaus tiesos mokina pats 
ir kitus kviečia. Ačiū jam už 
tai. Misiją Dalyvė

PLATINKITE

KUR GALIMA PIRKTI 

DOVANĄ^ PIGIAUSIA

Plano accordianas 12 basų mokintis .......... Q 50
48 basų $39.00, 80 basų po $0Q.OO ir ,120 basų 
pilnos mieros už $gg.00 pilnas kursas lekcijų dykai. 
Didelis pasirinkimas Itališkų, Ruski), Vokiškų ir Ame
rikoniškų akoTdionų.
Naujos Remington rašomos mašinėlės po .. Q.75

1938 model radios Philco, Zenith, RCA
Victor .................................. ....................... ‘19

Gražūs žieminiai pečiai po.......... $ 1 ©-so,

Gražios floor lempos po___ $g.95, $Q.5O ir $Q.5O

Pilnos.mieros dviratis su Baloon Tires už $^Q.75

9x12 karpetai po $*| ,75. 19x12 klejankės po 1^.75

Budriko Krautuvės atdaros kiekvieną vakarą, o 
nedėliomis iki 5-tos vakare.

3417-21 ir 3409-11 S. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 So. Halsted St.

Pasiklaueyklte žymių radio progtam 
K. kaip 7:80 vakare, dalyvaujant I
ninkama.

nedMioj ii stoties WCFL-»70 
m fonijos Orchestrai Ir dalnl-

A ieną dienų aš mačiau vienuolikų lavonų 
netcJi miesto ribų tuščiuose faile Serrano 
sklypuose. Devyni iš jų buvę kunigai ar 
novicijai, o kiti du turėjo popierinius bute

duobes. Jokiu pastangų nednryta, kad iden 
tifikuoti lavdnus, liet skubi n tąsi prie niasi

terų Sųjungos 21 kuopos prieš 'l”*?.' nuvertimo į duobes. (Tie vežimai, var- j bus prisegtus prie jų drabužio ir huvo pa
imtini konstrukcijos darbams, turėjo pakė- Į žymėta, kad buvę fašistai.

(ai lu-

T0WN OF I^AKE. — Mo-

metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 5 it Susirinkimas 
buvo, labni skaitlingas.

Į šį sus-mą jau atsilankė ir 
buvusi ligonė Kujjetienė. Vi
sos narės džiaugėsi, kad pa
sveiko ir vėl grįžo darbuotis 

Pirm. J. Čepulienė pranešė, 
kad serga A. Paukštienė. La
nkyti apsiėmė Sabutaitė ir

linio ir išvertimo prietaisui Taip 
venai, L ip smėEs n r žvyras, iš jų buvo iš
verčiami i paprastas duobes. Nereikėjo nė 
karstų.)

Piną civilinio karo prasidėjimo ir pirma 
tapimo prezidentu, Azana kaip premjeras 
pareiškė Kortese,-kad jis taip daug nuken
tės ąs, kaip it kiekvienas kitas konservatis- 
tas, jei komunistinė valdžia bus įkurta Ispa
nijoje. Tose dienose, taip pat ir Martine- 
zas Barrin dažnai pareikšdavo viešose pra
kalbose, kad jo Republikcnų Sųjungos Par-

Kupetienė. Ligonė gyvena adr. tija nebuvo klažėe partija ir kad ji prieši- 
4939 So. \Voed st.

Komisija suruošimui para 
pjjos pikniko pranešė, kad

naši raudonųjų ekstremistų ekscesams. A- 
•zano Kairių ų Ęepublikonų ir Martinezo Re- 
publikonų Sųjaągiečių atstovai, kurie visa
da apsimesdavo esanti griežtai nusistatę 

daržas paimtas gegužės 20 d. prieS mirties bausmę, tvi«gi sėdėjo^ Čekos teis- 
Kotmisijon įeina J. Čepulienė, me kartu BU socialistais, komunistais ir anar- 

Uo-sindikalistais. Ir iš jų susidarė Madri
do Vyriausias 'Teismas.

Tie, kuriuos pasmerkė mirčiai, pirmiausiai 
buvo nužudyti Casa de Campo skraite, bet

J. Stugienė, O. Norkienė, V.
Bučnienė, Alkamavičienė.

Mūs kuopa rengia vakarą 
laukiant Naujų Metų, gruo 
džio 31 d., parap. svetainėj.
“Bus gera muzika. Visi iš ank
sto kviečiami į Naujų Melų 
sutiktuvių vakarą. Konrgijon Į Castellana. 
įeina: J. Čepulienė, S. Bart- 
kft’tė, O. Norkienė, J. Stugie
nė. Dar kalbėta apie bunco 
party, kuri įvyks, gavėnioj.

Iš labdarių seimo raportą 
patiekė M. Sudeikienė.

Knygų revizijon išrinkta:
Norkienė, A. Kupetienė, J.

Stugienė. Knygų revizija į- 
vyks pas raštininkes p-les Ba- 
rtkaites.

Valdyba 1938 m. užgirta to
ji pati: d v. vadas kun. J. Juš
ka, pirm. — J. Čepulienė, vice 
pirm. — M. Sudeikienė, nuta
rimų rašt. — K. Bartkaitė, 
finansų rašt. — S. Bartkaitė, 
ižd. — O. Vaznienė, iždo glo
bėjos —■ S. Šimkienė ir M. 
Martušienė, tvarkdarė — V.
Bučnienė.
- Pirm. J. Čepulienė griežtai 

buvo atsisakius nuo pinminin- 
kystės, bet sus-mui prašąnt 
apsiėmė. Jau 11 metai, kaip 
ji vadovauja 21 kuopai. Taip 
gi vice pirm. M. Sudeikienė 

visą širdį įdėjusi į Sąjun
gos veikimą, ir daugiausia 
naujų narių įrašiusi. Raštini
nkės sesutės Bartkaitės taipgi 
daug metų raštininkauja ir jų 
knygos yra tvarkingai veda
mos, o ižd. 0. Vaznienė są- 
jungiečių turtą per eilę metų 
saugoja.

Džiaugiamės savo darbščia 
valdyba. Linkime ir toliau jai 

darbuotis, taip pat ir vi
sai kuopai; SąjuUgietė

nuteistieji vėliau buvo niftudvti Pradera de 
San Isidro vietoje arba gražiausiame rezi
denciniame kvartale, žinomame kaip “Resi- 
deneia,” netoliese senojo Hippodromo arba 
lenktynių liėgių, kur baigėsi Paaeo de lu

Romano Madariago, Katalikų Liaudies 
Veikimo aldermano,z atsitikime, raudonųjų 
milicininkų būrelis per greitai skubinosi ir 
jį -nukovė Dailiojo Meno rūmuose, ir jo la
voną išmetė į užpakalinę ga.tvę, netoliese 
Parliamento Rūmų, Madrido pačioje širdyje.

Minios susirinkdavo ties Pradera de San 
Isidro vieta liudyti masinėms kruvinoms žu
dynėms, kurias vykdė raudonų ų milicininkų 
šaulių kuopos. Reginys būdavo panašus į 
giliotinos cinema vaizdavimus iš Prancūzų 
Revoliucijos laikų ties de la Concorde aikšte, 
bet, vietoje kad kartu pasiitnti savo mezgi
nius, liguistos moterys žiųrorės, kurios ank
sti kas rytą eidavo į Praderą de San Isidro, 
nešdamosi su’šfivim valgį, įdėtą į karbinai- 
tes kaip piknikams. Žemė kas vakarą bū
davo nubarstyta apelsinų ir bananų lūpino- 
mis, kiaušinių fukšlomis, popieriais ir dynų 
žievėmis.

“Štai atveda dar daugiau!” sušukdavo 
sujaudinta minįa, kuomet vežimai pribūdavo 
su 10 ar 20 pasmerktųjų nužudyti ”fašistų 
r eakei jonierių.’'i Kad pabaigti skubiau, vie
kas milicininkas, vietoje šaulių kuopos, ir 
apsišąrvavęs .?U kulkosvaidžiu, vienu kartu 
paklodavo ne mažiau kaip dvidešimtį Čekos 
aukų. • ' i

' - ' “ i" .........r-----------------------------------------

Rožančius buvo padėta# ant veido vieno iš 
nužudytų kunigų, ir kryžius gulėjo ant jo 
krutinės. Keletas iš proletariato moterų, 
kuries atė'o pažiūrėtų lavonų, juos spardė 
ari a badė .pagalimi*. O viena tarė: “Kaip 
gaila< kad iš jų tūkstantis nėra nužudomas 
kas vakarą.”

Kaimynų išdygę vaikai žvelgė į tuos la
vonus matomai nesujudinti, o kai kurie me
tė net akmenimis ir spiaudė -į juos. l’irtna 
nekaip apleidau, vienas mokyklos mokytojas 
su raudonu kaspinu pririštu prie jo ranko
vės ątrivedė savo klasę iš K) ar 12 vaikų 
pamatyti tą reginį. Jis savo mokiniams aiš
kino, kad “tie fašistai susilaukė teisingojo 
teismo.”

Kiti) dieną aš mačiau 25 kunigus, kurie 
buvo nužudyti tame distrikte. .Jų lavonai 
buvo palikti visą rytmetį kepti saulėje.

Pagal patikr'ntas'• ft/oaillines iš Romos, 
prieš prasėdėsiant civiliniam karui, būta Į 
35,000 kunigų Ispanijos 37 vyskupijose, it1 
tikima, kad iš to skaičiaus pusė kunigų lapo , 
nužudyta prieš spalių mėn. 1936 m. Į tokį' 
žuvusių kankinių nugąsdinantį skaičių neįei-1 
ua seserys-vienuolės, misijomeriai, novicijai, 
ar seminaristai. (

Nepasitenkinę kemservativių dešiniųjų į-, 
kalinimu kas link saugumo, kur viršum mė
nesio jie kalbėjo miesto kalėjime, žinomame 
kaip “Pavyzdžio Kalėjimas,” šeštadieųį, rug
piūčio 22 dieną, anarko-sindikalistai ten pa
degė medinę daržinę. Gaisrininkai buvo pa
šaukti, ir puolimo gvardija ir raudonieji ini- 
lįcininkai skaitlingomis kuopomis bėgo į ka-1 
Įėjimą. Gaisras tebuvęs mažas dalykas ir 
skubiai tapo užgesintas. Tačiau, padarytas 
sumišimas ir įtarta, kad “fašistai” kaliniai 
pradėjo gaisrą, dėl to atsitiko proga ir prie
kabė skaitlingoms žudynėms. Daugiau ne
kaip 250 asmenų buvo išskersta, nužudyta.

Vieną dieną aš turėjau interestingą pasi-. 
kalbėjimą su jaunu komunistu patarnautoju, 
kurs priklausė prie “Darbininkų Komiteto” 
veikiančio viename dideliame Madrido res
torane. Jis buvo uolus jaunas komunistas 
ir rūpestingai mokėsi anglų klabos. Jis. kal
bėjo, kad daug skaitęs apie Amerikos Jung
tines Valstybes ir norėtų apie jas žinoti dar 
daugiau. Ir jis reiškė didelę pagarbą Ame
rikos moterims.

“Aš suprantu, kad amerikobės moterys 
turi daugiau laisvės- nekaip moterys bent 
kuriame kitame krašte?’ jis Kalbėjo man.

(Bus daugiau) -

Kad viduj būtų šilčiau. Kie
kviena šeimininkė žino, kad 
vasarą, kai rfžeina karščiai, 
užtraukus ant langų sunkiai 
iv ęėklo "užlaidas (drapes), vi
duj būna vėsiau negu kad lai
kytų atdaras langus. Yra iš
bandyta, kad žiemą, per di
delius šalčius, užtraukus už
laidas, viduj būna šilčiau. Že
miau dviem atvaizdais paro- 
•lomn, kaip per šalčius Šeimi
ninkės turėtų laikyti savo na- 
m langus.

OKU BT MILLIONS
įmtuįt

PLATINKITE “DRAUGA” CLASSIFIED

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELĖS

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais., lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijonų Vienuolyną.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte «
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

“TVEATHER STRIPS"

Saitas oran nebe)eina pro duris, kada 
Įdedame “weather strlps.” Taip pat 
nebeieina lr pro lanrus. Kam rei
kalinga, pašaukit HEMiock 2573.

J. PURTOKAS 
C4Ž5 So. Richmond SL

ANGLIAI
Black Gold Lump arba Egg $6.00. 
Mine run >5.75. Stoker Screenings 
>5.00.

GRUNDT MINING CO 
CANai 7Ą47

PARDAVIMUI BUNQAUOW
5 kambarių naujaa mūrinis bunga- 
low. Parsiduoda pigiai.

64 IT 8o. Tripp Ave-

BEVERLY SHORES

BROLIS VLADAS

Gruodžio 15
Labdarybės

Illinois valstybės Lietuvių 
Vaizbos Butas, kurio pirmi
ninku yra teisėjas Jonas T. 
Zūris, trečiadienį, gruodžio 15 
d., 8 vai. vakare Marųuette 
Park Field House reng’a įdo- 
•mų vakarą — žaidimą korto
mis ir kauleliais. Pelnas eis 
snšelpunui neturtingų lietuvių 
šeimų. Įžangas tikietas bus 
75c. Bus duodami užkandžiai* 
-ir graži programa, kuri visus 
-žavės. Prašomi visi atvykti, 
šiame vakare norėsime matyti
kuodaugiausia lietuvių b ižu i e * •
rių ir profesijonalų. R-jai

d. Vakaras 
s Naudai

GARSINKITĖS "DRAUGE'
CRANE COAL COMPANY.

___ — - A. . ■
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■
 Tel. CANai 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

SAL.fi RENDON DftL VISŲ PARENGIMŲ 
VESELfiMR. ŠOKIAMS. BALTAMS 

VIRTUVE. IR SIDADRINIAI INDAI RYKAI 3

2435 So. Leavitt Street Chicago, IH. |
iiiiiiiiiHiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^

Waltrr Neffas, sav,

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIR1

Telefonas BOULEVARD 4552
PIRTĮ

4559
ektrlklnj 

Ir Itved
ITMalkom elel
olektriklnlus Ir Urėdų maMdhia 
Spinduliai* lr aiaroe Vantom, 
utarntnkala

Kabinetu, karttun Ir garo kambarbia; nuteiktam 
Pagelb^alm jūnų sveikatai VIOLET 

Alno* labai prieinamos; Moterų diena

1657 West 45th St, kampas So. Paulina St.

CONTRAOTOB
i 2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbas, 
'didelius ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkala namas šingeliais. 
Dedame stogas.

turi 36 matas patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAOO

COAL
_________  Angly.

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ........ 7../... >600
Mine Run .............. 5J5
Egg ......................  600
Nut .......................... 600
Screenings (Indiaba) 5 00

PIRKI! DABARIt KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

Keltoma dienoms papigintas ISparda- 
vimos lotų, kurie randasi ant Mich
igan ežero kranto tarp Indiana- State 
Park Ir Michigan City. Tra lotų 
kalnuotų Ir lygių, be miSko ir au 
mišku, prie pat ežero Ir toliau nuo 
vandens. Dėl informacijų laSkals 
kreipkitės J "Draugo" administraci
ją, 2334 So. Oakley Ave., arba tele
fonu CANai 77><>.

REIKALINGA MOTERIS 
AB MERGINA

Reikalinga moteris ar mergina, nuo
latiniam namų darbui lr valgių viri
mui. Būti vakarais. Turės aavo 
kambarį- Atslilauktte:

T. COHEN
2735 No. Francisco Ave.J^hicago, Illinois

PARDAVTMTJI NAMAS

Parduosiu labai pigiai mano 2 aukt- 
tų mūrinj namą, 2 fletai po 8 kam
barius. Mito vandens Šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžius 1 blokas nuo 
parkės, 1H blokai nuo gatvėkarlo. 
Atsižauklte: . *

639 West lith Street, arba 
tetefonunklte CANai I1J>. 

Priežastis pardavimo — ilga.

4anant atAyti ua naują narna 
ir pertaisyti seną, pakanki te

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

0739 8o. Maplevood Ave., 
Telefonu PROspeet 1186.

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5»kls Tonus ar daugiau.


